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Ata da Reunião Ordinária do dia 08 de outubro de 2007.....Ata 43 
 

Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao plenário, Ivomar de Andrade, você como 
presidente do sindicato, solicito a vossa senhoria para que todos os comerciários que se 
encontram presentes além do presidente, que mantenha silêncio e respeito aos vereadores, 
ao Poder Legislativo, Tomate, vossa senhoria também sabe que é proibido o plenário se 
manifestar, e nós iremos cumprir o regimento, a lei orgânica para que nós possamos fazer 
uma reunião ordinária, também respeito aos comerciários, aos comerciantes para que nós 
possamos ter o trabalho do legislativo cumprindo as prerrogativas de cada vereador e deste 
poder, queremos desejar a todos o nosso boa noite, sejam bem vindos comerciantes e 
comerciários à casa do povo; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus declaro 
abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 08/10/2007. 
Convido o Vereador Cláudio Santos para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e convido a 
todos para que permaneçamos em pé. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária 
realizada no dia 01/10/2007, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovada a 
ata por unanimidade; convido o Secretário Vereador Cláudio Santos para fazer a leitura do 
expediente da presente reunião; Secretário Vereador Cláudio Santos; Expediente 
08/10/2007: Of. 187/07 do executivo municipal, encaminha  emenda modificativa ao PL 
115/07, o qual concede ao servidor Luiz Ortiz, avanços e adicional por tempo de serviço. Of. 
188/07 do executivo municipal, encaminha projeto de lei n° 133/07, o qual autoriza o Poder 
Executivo a contratar financiamento junto ao banco nacional de desenvolvimento econômico e 
social – BNDES, através do banco do Brasil, credenciado pelo BNDES, na qualidade de 
agente financeiro, a oferecer garantia e da outras providencias correlatas, para apreciação sob 
regime de urgência. Of. 189/07 do executivo municipal, encaminha  projeto de lei n° 134/07, o 
qual autoriza desafetação de área, para apreciação sob regime de urgência. Projeto de lei de 
autoria do vereador  Antonio Azir, que altera a denominação da praça 1° de maio, localizada 
na Avenida São Bento esquina com a rua Benjamin Constant, no bairro Gloria – Carazinho 
para praça Santo Munerolli. Projeto de Resolução dos vereadores Luiz Leite e Cláudio Santos, 
que diz que todo projeto de lei apresentado pelos senhores vereadores da Câmara Municipal 
de Carazinho, julgados inconstitucionais não poderá constar nos relatórios dos trabalhos 
mensal, semestral e anual apresentado pelo Poder Legislativo. Of. 700/07 da Caixa 
Econômica Federal, informa a redução de divida de contrato do Fundo de Financiamento ao 
estudante de ensino superior. Of. 229/07 da Assembléia legislativa, encaminhando material 
em homenagem ao dia do aposentado e aposentado rural. Convite do IBRAM, para a 
realização de cursos e congresso nos meses de outubro, novembro e dezembro. Convite do 
IBRAP, para a realização de cursos. Convite do INTERESSE PÙBLICO, para a realização de 
cursos. Convite do ACOPESP, para a realização de congresso. Convite do CONSULTRE, 
para a realização de cursos do mês de novembro e dezembro. Convite do DAP, para a 
realização de cursos, no mês de outubro. Convite do GDAM, para a realização de cursos, no 
mês de outubro. Convite do IVER, para a realização de cursos, no mês de outubro. Convite da 
Assembléia legislativa para solenidade  de entrega de premio Springer Carrier por um rio 
grande maior. Convite da AMAJA, para seminário regional. Correspondência Da Câmara 
Municipal de Ijui, convidando para Seminário de debates da atuação legislativa, a realizar-se 
de 16 a 19 de outubro. Diversos Comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação 
de Recursos Financeiros do Fundo Nacional; Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir 
solicito ao secretário que faça a leitura das indicações na noite de hoje; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; indicações:2187/1192/07, Solicita operação tapa-buracos na Rua da Paz. 
Trecho de asfalto no Bairro Princesa; Solicita conserto do calçamento da Rua Tamoios no 
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Bairro Conceição. Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento na Rua 
Tupiniquins no Bairro Conceição. Solicitação dos moradores; Solicita cascalhamento, 
compactação e ensaibramento da Rua Jornalista Edemar Ruver. Trecho sem calçamento no 
Bairro Ouro Preto; Solicita recapeamento da malha asfáltica da Rua Fernando Ferrari em toda 
sua extensão no Bairro Conceição. Solicitação dos moradores; Solicita término do calçamento 
da Rua Alberto Loeff. Trecho compreendido da Rua Francisco de Assis no Bairro Ouro Preto. 
Solicitação dos Moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua João Clemente Elsing no 
Bairro Ouro Preto. Solicitação dos moradores; Solicita conserto do calçamento da Rua 
Travessa Farrapos. Trecho compreendido entre as ruas Marechal Floriano e Marechal 
Deodoro. Solicitação dos moradores; Solicita que seja efetuado o asfaltamento ou calçamento 
na Rua Artur Bernardes. Solicitação dos moradores; Vereador Vilson Paese; 2188/1193/07, 
Solicita a Secretaria de Obras, para que realize serviço de limpeza e retirada de entulhos no 
bairro Alegre, Vereador Paulino de Moura; 2189/1194/07, Solicita que seja efetuada a 
colocação de um bueiro na rua Guaranis frente ao número 800, no bairro Laranjal, Vereador 
Paulino de Moura; 2190/1195/07, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, 
reiterando mais uma vez o pedido para que determine ao setor competente que instale ou um 
redutor de velocidade, ou um quebra-molas, ou até viabilize a construção de uma rótula no 
entroncamento entre as ruas Silva Jardim, Mato Grosso e Travessa Oriental, com a maior 
brevidade possível. JUSTIFICATIVA: O fato de estarmos reiterando mais uma vez esta 
solicitação é especialmente em virtude de que os moradores continuam nos procurando 
incessantemente, exigindo-nos uma solução com relação ao cruzamento das ruas Mato 
Grosso, Silva Jardim e Travessa Oriental. Na última semana, um morador do Bairro Oriental, 
procurou-nos informando que cansado de solicitar providencias junto ao executivo, procuraria 
a Promotoria para fazer uma denúncia neste sentido, e conforme termo de declarações em 
anexo, o mesmo relatou ao Promotor Cristiano Ledur, inclusive com cópias de trabalhos deste 
Vereador e reportagens de jornal, os fatos com relação aos perigos apresentados por este 
cruzamento. Segundo o que nos foi relatado pelo Sr. Vitor, autor da denuncia no Ministério 
Público, a Promotoria encaminhará pedido para que os responsáveis tomem as medidas 
cabíveis, sob pena de serem responsabilizados por eventuais acidentes que possam vir a 
ocorrer, inclusive com vitimas. Nossa preocupação, assim como a das pessoas que por ali 
trafegam, é especialmente no sentido de que os condutores de veículos trafegam pelo local 
em alta velocidade e os pedestres que atravessam a referida via muitas vezes precisam correr 
para não serem atropelados. Os moradores das proximidades estão apavorados, pois não há 
como controlar a situação que os amedronta, pois há inúmeras crianças que freqüentemente 
atravessam a referida via. Há também uma grande quantidade de pessoas, trabalhadores e 
estudantes que utilizam um atalho nas proximidades para chegar até a Avenida Flores da 
Cunha, Vereador Felipe Sálvia; 2191/1196/07, O vereador abaixo assinado, solicita que após 
lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine ao setor competente que providencie com a maior brevidade 
possível a imediata sinalização das carrocinhas (carroças puxadas por animais e as puxadas 
manualmente) que recolhem material reciclável. Que seja pintada uma faixa com tinta 
fosforescente na parte traseira das carroças, em razão de que muitas delas circulam durante a 
madrugada, e por não haver sinalização adequada acabam causando acidentes, como 
inclusive já ocorreu, pois os motoristas muitas vezes se vêem em cima de tais veículos não 
tendo como desviá-los. Estamos solicitando estas medidas ao Executivo em razão de que as 
pessoas que realizam este trabalho com as carrocinhas são pessoas humildes, que não tem 
como adquirir a tinta para efetuar a devida sinalização, necessitando assim que o executivo 
tome as devidas precauções, proporcionando a todos uma maior segurança durante a 
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realização deste trabalho, Vereador Felipe Sálvia; 2192/1197/07, Solicita reparos na 
pavimentação asfáltica da rua São Sebastião, no bairro Conceição; Solicita a execução de 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Carajás, no bairro 
São Jorge; Solicita reparos em todas as ruas do bairro Dileta; Solicita a execução de trabalhos 
de patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Armando Faria no bairro 
Alvorada; Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Padre Gusmão, no bairro Fábio; 
Solicita a execução de capina e limpeza no passeio público da rua dos Pinheiros, aceso aos 
Cemitérios: municipal e católico; Solicita a execução de reparos na pavimentação asfáltica da 
rua Ipiranga no trecho entre a Avenida São Bento e a rua Padre Gusmão, no bairro Fábio; 
Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Ibaré no bairro Floresta; Solicita a execução 
de trabalhos de capina e limpeza das ruas Venceslau Brás, Graça Aranha e Travessa Edson 
no bairro Sassi; Solicita que seja efetuado a colocação de três tubos na rua Minuanos em 
frente ao número 1800, no bairro Santa Terezinha; Solicita a execução de trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da rua Pedro Viau, no bairro Santo 
Antônio, Vereador Luiz Leite; 2193/1198/07 solicita a secretaria de obras para que realize 
melhorias no calçamento da rua 15 de novembro, Vereador Cláudio Santos; 2194/1199/07, 
pedido para que a secretaria de obras realize com urgência o patrolamento e cascalhamento 
da rua Felipe Camarão, Vereador Josélio Guerra; 2195/1200/07, pedido para que a secretaria 
de obras realize com urgência o conserto na boca de lobo na esquina da rua Silva Jardim com 
a rua Antonio Vargas, Vereador Josélio Guerra; 2196/1201/07, reiterando o pedido do dia 
02/07/07 para que o departamento de transito estude a possibilidade de colocar sinalização 
indicando a preferencial em todos os cruzamentos existentes em nossa cidade, Vereador 
Josélio Guerra; 2197/1202/07, para que a secretaria de obras realize a operação tapa buracos 
na Avenida Flores da Cunha em frente a Carazinho veículos, Vereador Josélio Guerra; 
2197/1202/07, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento 
e compactação da rua Vitor Hugo, Vereador Jaime Fragoso; 2198/1203/07, solicitando ao 
setor competente o recolhimento de entulhos depositados em via publica na rua Xavantes, 
Vereador Jaime Fragoso; 2199/1204/07, solicitando ao setor competente a reposição de 
tampa de bueiro localizado na rua Xavantes esquina com rua Tamoios, Vereador Jaime 
Fragoso; 2200/1205/07, Solicita que seja efetuado asfaltamento ou calçamento das ruas dos 
Residenciais: Cantares e Planalto, pois suas vias não dispõem de condições de 
trafegabilidade. Solicitação dos moradores, Vereador Vilson Paese; 2201/1206/07, solicita a 
secretaria de obras para que realize melhorias em várias ruas do bairro Alegre; Vereador 
Cláudio Santos; 2202/1207/07, solicita à secretaria de obras para que realize melhorias em 
várias ruas do bairro Floresta, Vereador Cláudio Santos; 2203/1208/07, solicita a secretaria de 
obras para que realize melhorias em várias ruas do residencial planalto, Vereador Cláudio 
Santos;  Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário que realize a 
leitura dos requerimentos; Secretário Vereador Cláudio Santos; requerimentos: 
2204/300/07, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido 
o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao 
Excelentíssimo Presidente do Senado Federal e a todos os demais Senadores, manifestando 
mais uma vez nossa aversão à prorrogação da cobrança de CPMF. Afinal de contas, quanto 
vale a prorrogação da CPMF? Somos sabedores de que há movimentação por parte de 
alguns ministros no sentido de viabilizar a renegociação das dividas dos agricultores, mas o 
problema tem sido empurrado com a barriga, porque para o governo, neste momento o 
importante é aprovar a prorrogação da CPMF, e os agricultores que sustentam a economia de 
nosso país que fiquem na esperança de poderem renegociar suas dívidas e ainda arcando 
com os custos da CPMF. Para abocanhar os 40 bilhões da CPMF o governo faz qualquer 
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negócio. Não importa o preparo técnico de quem vai assumir direções de empresas estatais e 
de outros órgãos do governo, que estão sendo negociados pela aprovação, pois mesmo 
entregando forçado alguns cargos ainda é lucro pro governo no curto tempo que lhes resta. 
Outros fatos lamentáveis se juntam a estas negociatas,  entre eles, citamos o afastamento dos 
senadores Pedro Simon (RS) e Jarbas Vasconcelos (PE) das vagas que lhe cabiam na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que, junto com a Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), são as mais importantes da Casa. Isso ocorre porque tanto Jarbas 
Vasconcelos quanto Pedro Simon são dissidentes do partido e opositores do governo federal, 
o que poderia atrapalhar na estratégia do governo para garantir a aprovação da proposta de 
emenda constitucional que prorroga a CPMF até 2011. Esta situação é um completo 
descaramento, como disse o Senador gaúcho Pedro Simon, “essa gente perdeu o conceito 
das coisas. Estavam no governo do Sarney, foram para o governo do Collor, depois para o 
governo Fernando Henrique e agora estão no governo Lula. Para eles vale tudo”. E vale tudo 
mesmo pelo jeito, até ir contra a vontade da grande maioria da população brasileira, que é 
indiscutivelmente contra a prorrogação da CPMF. Vereador Felipe Sálvia; 2205/301/07, 
enviado oficio de profundo pesar a Senhora Marines Marques Padoan e seus familiares pelo 
falecimento de seu pai o Senhor Otomar Marques, ocorrido no dia 03/10/2007, o qual 
expressamos nossos mais profundos sentimentos pelo infausto ocorrido; Vereador Luiz Leite; 
Presidente Vereador Vilson Paese; a seguir solicito ao secretário a leitura das moções dos 
vereadores apresentadas na noite de hoje; Secretário Vereador Cláudio Santos; moções: 
2206/471/07, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos, parabenizando a Ex. Dra. 
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Carazinho, Marlene Marlei de Souza, pela 
medida jurídica adotada, com relação à entrada do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
“MST” na Comarca de Carazinho, a qual tem o único objetivo de coibir um possível confronto, 
entre Sem Terras e Ruralistas. A Dra. Marlene, o reconhecimento do Poder Legislativo 
Municipal de Carazinho, por sua capacidade de interpretação jurídica e acima de tudo 
sentimento público, frente a este problema social, que assola o país. Esta medida temos 
certeza ficará gravada nos anais da história de nosso município, pois mais que uma decisão 
judicial, expressa o clamor da sociedade civil. Isto posto, entendemos que este Poder tem o 
dever e a obrigação de referenciar e reconhecer a posição firme e franca adotada, por todos 
aqueles que de uma maneira geral, defendem a ordem pública no estado de direito, Vereador 
Vilson Paese; 2207/472/07, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos, parabenizando 
a Promotor de Justiça, Dr. Denílson Belegante, pela Ação Civil Pública protocolada na Justiça 
Local, que tem por objetivo proibir a entrada do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
“MST” na Comarca de Carazinho, tendo esta o único objetivo, evitar um possível confronto, 
entre Sem Terras e Ruralistas. Ao Dr. Denílson Belegante, nosso reconhecimento, por tal 
interpretação a cerca dos fatos, que envolvem o Movimento dos Sem Terra e Ruralistas. Ao 
nosso entendimento, esta Ação, expressa única e exclusivamente o sentimento da sociedade 
civil que clama por justiça, Vereador Vilson Paese; 2208/473/07, O Vereador abaixo assinado 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder 
Legislativo de Carazinho aos responsáveis pela organização da 10ª COPA O BOMBEADOR 
DE BOCHA, na pessoa do Coordenador, Senhor Deolindo Capitâneo e do Presidente da Liga 
Carazinhense de Bocha, Senhor Adão Antunes da Silva. A Copa realizou-se em nosso 
município, de 05 a 07 de outubro, e contou com a participação de equipes de vários estados 
brasileiros. Cumprimentamos a equipe campeã SAFRA FORTE de Coxim – MS, a equipe 
Vice-campeã SOC. ESPORTIVA PALMEIRAS de São Paulo – SP, a equipe que conquistou o 
3º Lugar EMP. CONSTRUTEC de Porto Alegre – RS e a equipe 4ª colocada FARM. 
PIRAFARMA de Santa Maria – RS. Destacamos ainda a participação do bochófilo CRISTHIAN 
ZAPATA, argentino, da equipe do Safra Forte, que foi escolhido bochófilo destaque na 



 5 

competição. Merece destaque toda a organização do evento, que conta com a participação de 
pessoas que trabalham incansavelmente para proporcionar a todos os participantes 
momentos agradáveis, preocupando-se com mínimos detalhes. Como homem público, muito 
me orgulho por nosso município contar com uma equipe tão qualificada dentro da Liga 
Carazinhense de Bocha. Com certeza todas as equipes participantes merecem o 
reconhecimento pela participação e atuação durante a competição, pois independente de 
alcançar as primeiras colocações, o mais importante com certeza é o desenvolvimento de uma 
competição saudável estimulando a prática deste esporte entre jovens e adultos. Vereador 
Felipe Sálvia; 2209/474/07, Solicita que seja enviado oficio ao Senhor Deolindo Capitâneo, 
coordenador da Liga Municipal de Bocha, pela realização da 10ª Copa O Bombeador de 
Bocha, nos dias 05 a 07 de outubro, que contou com a presença de bochófilos do Uruguai, 
dos estados de São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, com grande participação 
destes, em sua estada em nosso município, Vereador Paulino de Moura; 2210/475/07, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Igreja Assembléia de Deus, na pessoa do 
seu Presidente Pastor João Maria da Silva Hermel, e também na pessoa do Presbítero Alceu 
Garcia, da comunidade de Pinheiro Marcado, cumprimentando-os pela inauguração da sede 
própria do Templo da Igreja Assembléia de Deus, no Distrito de Pinheiro Marcado. Merecem 
toda a Igreja Evangélica Assembléia de Deus de nossa cidade, o reconhecimento do Poder 
Legislativo Municipal, pois o belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido pela diretoria da 
Igreja vem aumentando em muito o número de fiéis e a construção de novos templos só vem 
confirmar esse crescimento, que é de relevante importância, porque aproxima o homem de 
Deus, e o distancia de valores obscuros que levam o ser humano ao fracasso, Vereador 
Felipe Sálvia; 2211/476/07, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Sindicato dos 
Empregados no Comércio Varejista de Carazinho, manifestando os cumprimentos do 
Vereador Felipe Sálvia, com relação à mobilização do Sindicato e de seus Associados, que no 
intuito de defender seus direitos uniram-se na luta contra a possível implantação do Horário 
Livre do Comércio. Ao nosso ver, entendemos também, que a aprovação do Projeto de Lei 
que tramita nesta Casa, referente à abertura do comércio nos sábados durante o mês de 
fevereiro, abre um precedente para que mais tarde outros projetos venham a tramitar nesta 
Casa, dando abertura para que o Comércio de nossa cidade venha a funcionar também nos 
domingos, o que é inadmissível. É absolutamente louvável a atitude dos comerciários que 
unidos lutam para garantir o seu direito à folga ao menos no domingo. Somos sabedores de 
que outros municípios, inclusive bem maiores que Carazinho, como é o caso de Novo 
Hamburgo, voltaram atrás em sua decisão de abrir aos domingos, pois ficou provado que ao 
contrário do que se prometeu, não houve geração de novos empregos e rendas. Conforme 
levantamento de sindicatos dos comerciários de vários municípios não houve aumento de 
vagas, apenas a troca de folga dos trabalhadores que já estavam empregados, de domingo, 
para dias de semana. "A abertura do comércio aos domingos não é serviço essencial". 
Destacamos ainda, que as mulheres têm outras tarefas para cumprir, principalmente em casa 
e nos seus dias de folga, por exemplo, acabam por não ver seus filhos porque eles não estão 
de folga. O domingo é um dia dedicado às famílias, ao encontro e ao lazer das mesmas e para 
tanto deve ser mantido para este fim. Não temos o direito de negar-lhes o merecido descanso 
semanal, Vereador Felipe Sálvia; 2212/477/07, Solicita que, seja enviado ofício de 
congratulações, parabenizando a Direção, professores e atletas da Escola Piero Sassi pela 
melhor campanha na primeira fase do Campeonato Bom de Bola, Bom na escola, promovido 
pela Fundescar, Vereador Josélio Guerra; 2213/478/07, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando a equipe da Empresa Gloria pela conquista do título de Vice-Campeão do 
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Torneio de Futsal promovido pelo SEST/SENAT, Vereador Josélio Guerra; 2214/479/07, 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando ao Senhor Rudinei Silva dos Santos 
representando a Equipe da TW Transportes pela conquista do título de goleador do 
Campeonato de Futsal promovido pelo SEST/SENAT, Vereador Josélio Guerra; 2215/480/07, 
Solicita que, seja enviado ofício parabenizando ao Sr. Everton Fabiano Kemmerich 
representando TW Transportes pela conquista do título de melhor goleiro do campeonato de 
Futsal promovido pelo SEST/SENAT, Vereador Josélio Guerra; 2216/481/07, Solicita que, seja 
enviado ofício parabenizando a Direção, Professores, funcionários do Patronato Santo Antonio 
e demais colaboradores que ajudaram na organização do XXIV Fespa, que ocorreu no sábado 
dia 06/10/07 com uma grande festa com muita emoção na escolha da Rainha e Princesas do 
Festival, Vereador Josélio Guerra; 2217/482/07, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando o Diretor da Instituição Patronato Santo Antônio, Irmão Moacir Luiz Tomazini, 
também a Diretora da E.M.E.F. Patronato Santo Antônio Rosane Panke, extensivo a todos os 
professores, funcionários, alunos e colaboradores pela realização do XXIV FESPA, ocorrido 
no último sábado nas dependências no Ginásio do Patronato Santo Antônio, Vereador Cláudio 
Santos; 2218/483/07, Solicita que, seja enviado ofício parabenizando a equipe da TW 
Transportes pela conquista do título de 3º lugar no Torneio de Futsal promovido pelo 
SEST/SENAT, Vereador Josélio Guerra ; 2219/484/07, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando da equipe da TW Transportes pela conquista do título de Campeão do Torneio 
de futsal Sest/Senat, Vereador Josélio Guerra; 2220/485/07, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando a jovem Luana da Silva Cardoso, pela conquista do 1º Lugar na Categoria 
Aluno no XIV FESPA, ocorrido no último sábado nas dependências no Ginásio do Patronato 
Santo Antônio, Vereador Cláudio Santos; 2221/486/07, Solicita que, seja enviado ofício 
parabenizando a jovem Lidiane Lopes, pela conquista do 1º Lugar na Categoria Ex-aluno no 
XIV FESPA, ocorrido no último sábado nas dependências no Ginásio do Patronato Santo 
Antônio, Vereador Cláudio Santos; 2222/487/07, O Vereador abaixo assinado solicita que, 
depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de 
Carazinho a Direção da empresa SEMEATO de Carazinho e Passo Fundo, cumprimentando-
lhes pelo belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido por esta empresa na Unidade de 
Carazinho (onde possui 187 funcionários) e em todas as demais unidades onde totaliza-se 
1.600 funcionários. Com certeza merece destaque o trabalho desenvolvido ao longo dos anos, 
especialmente pelo fato de que a empresa que passou por momentos de dificuldade em 
função da desvalorização do setor agrícola, conseguiu dar a volta por cima, driblando a crise e 
voltando com força máxima em alta produção. Foram momentos difíceis em que toda a região 
sentiu e sofreu juntamente com a empresa, seria com certeza um retrocesso muito grande se 
por ventura a Semeato viesse a fechar suas portas, quantas pessoas estariam 
desempregadas? Quantos pais de família deixariam de ter o sustento de suas famílias? 
Felizmente a crise foi superada, a SEMEATO, continua sendo uma das maiores empresas do 
país no setor de produção de maquinário e implementos agrícolas, um orgulho para 
Carazinho, Passo Fundo, um orgulho para o Rio Grande do sul e para o Brasil, pois além de 
produzir para o consumo interno do país, produz também para a exportação para países da 
América do Sul, Europa e África. Recebam o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, 
pelo belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido por toda a equipe de direção, gerência e 
demais funcionários, pois independente do cargo ocupado, cada um tem a sua função e desta 
função depende o perfeito desenvolvimento de uma grande empresa como esta, Vereador 
Felipe Sálvia; 2223/488/07, Solicita que, seja enviado oficio de cumprimentos a Senhora 
LOECI NHOATO coordenadora do grupo da 3º idade do CTG Rincão Serrano e anfitriã das 
festividades em comemoração ao Dia do Idoso. Parabenizamos a senhora Loeci e demais 
colaboradores pela realização desse bonito evento em nossa cidade, Vereador Vilson Paese; 
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2224/489/07, Solicita que seja enviado ofício de congratulações ao Rev. Sebastião Vieira e 
Pra. Lurdes Vieira, Pr. Gilmar Duarte e Pra. Iara Duarte da 1ª Igreja do Evangelho 
Quadrangular, ao Pr. João Vieira e Pra Julita Vieira, da 2ª Igreja do Evangelho Quadrangular e 
ao Pr. Egber Antonio Tibola da Silva e Pra. Marta Cândido da Silva, parabenizando pela 
passagem do Dia do Pastor Quadrangular, Vereador Jaime Fragoso; 2225/490/07, Solicita 
que seja enviado Ofício de congratulações ao Sr. Alexandre Goellner, Prefeito Municipal e ao 
Sr. Carlos Baldo, Secretário Municipal da Saúde em agradecimento ao pronto atendimento à 
solicitação deste Vereador para ampliação do horário de atendimento no Ambulatório da São 
Bento, que hoje está ampliado em duas horas diárias e também pelas melhorias realizadas na 
estrutura física deste Ambulatório para um melhor atendimento da comunidade, Vereador 
Jaime Fragoso;  Vereador Josélio Guerra; questão de ordem senhor presidente;  Presidente 
Vereador Vilson Paese; questão de ordem Vereador Déio, bancada do PMDB; Vereador 
Josélio Guerra; gostaria de pedir À mesa para suprimir o intervalo regimental, e passar de 
imediato ao grande expediente; Presidente Vereador Vilson Paese; pergunto à bancada do 
PTB; pergunto a bancada do PDT; Vereador Luiz Leite; concordamos senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PSDB; Vereador Jaime Fragoso; de 
acordo senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; havendo concordância das 
bancadas está suprimido o intervalo regimental, e queremos mais uma vez, agradecer a forma 
respeitosa com que os comerciários estão se conduzindo nesse plenário, queremos fazer uma 
saudação ao Pulinho, presidente da UACC, presidente da rádio comunitária, aqui presente, a 
toda a direção da TV Pampa, na pessoa do gerente, José Luis Lima, Daniela Secco, repórter, 
Alexandra Finger, cinegrafista, e o Everton Leirias, cinegrafista, e Luis Döering, da 
administração, saudamos também aos comerciantes, mais uma vez saudamos aos 
presidentes de bairro, saudamos a imprensa escrita e falada, a TV Pampa, aqui presente, 
registrando todos os momentos dessa reunião ordinária, e sejam todos bem vindos mais uma 
vez, eu quero solicitar ao autor do requerimento, onde hoje a TV Pampa vai receber desse 
Poder Legislativo uma placa, de trabalhos, de comunicação ao nosso município e região, 
então eu passo em mãos, ao secretário para fazer a leitura do seu requerimento, e também 
dos dizeres da placa, e logo em seguida chamaremos ao gerente da TV para que possa 
receber, a nossa homenagem, por gentileza secretário; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; requerimento à mesa diretora: O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após aprovação do plenário que a mesa diretora realize dentro de uma reunião 
ordinária, o mais breve possível, a entrega de uma placa deste poder à direção da TV PAMPA 
Carazinho em homenagem pela passagem dos seus vinte anos de atividades em nosso 
município, ocorrido no ultimo dia 11 do corrente. Sala Antonio Libório Berving, 17 de setembro 
de 2007. Vereador Cláudio Santos. PSDB. TV Pampa. Homenagem do Poder Legislativo de 
Carazinho pelos vinte anos de homenagem da emissora em nosso município, e o 
reconhecimento da Câmara Municipal pela relevante contribuição ao desenvolvimento de 
Carazinho e região. Carazinho, 08 de outubro de 2007. Câmara Municipal de Carazinho. 
Presidente Vereador Vilson Paese; eu solicito nesse momento para que todos os lideres de 
bancada recepcionem o gerente da TV Pampa, para que possa receber o reconhecimento 
desse Poder Legislativo, através de sua placa; solicito ao autor do requerimento, Vereador 
Cláudio Santos, que proceda a entrega da placa ao gerente da TV Pampa, queremos também 
nesse momento, deixar a tribuna a sua disposição por 5 minutos, para que vossa senhoria 
faça as considerações que acharem necessárias;  Senhor José Luis Lima; inicialmente 
gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, Vereador Vilson Paese, cumprimentar o 
autor do requerimento, vereador e amigo Cláudio Santos, ao qual aproveito para 
cumprimentar a todos os vereadores, cumprimentar meus colegas de imprensa que se fazem 
presentes, cumprimentar meu amigo, presidente dos sindicatos dos comerciários, o Tomate, e 
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cumprimentar e agradecer a presença desse plenário que eu sei que não é por causa da TV 
Pampa, existe uma causa aí, para ser discutida, mas vocês representam toda uma 
comunidade que para nós da TV Pampa é importante, gostaria de ler a placa, que diz o 
seguinte: “ Homenagem do Poder Legislativo de Carazinho pelos vinte anos de atividades da 
emissora em nosso município e o reconhecimento da Câmara Municipal pela relevante 
contribuição ao desenvolvimento de Carazinho e região. Carazinho, 08 de outubro de 2007. 
Câmara Municipal de Carazinho”. Então em breves palavras, eu gostaria de dizer aos 
senhores e senhoras presentes, que nesse vinte anos de atividade da TV Pampa aqui em 
Carazinho e na região, nós já recebemos várias manifestações de carinho, de apreço, de 
reconhecimento ao nosso trabalho, mas não tenho duvida nenhuma em dizer-lhes que essa é 
a mais importante manifestação que já recebemos até hoje, pelo simples fato, dela vir da casa 
do povo, dos representantes legitimados pelo voto na nossa comunidade, e isto só aumenta a 
nossa responsabilidade em fazer cada vez mais e melhor, agradecemos a todos, e que vocês 
possam contar em todos os momentos com a TV Pampa que ela está presente no coração de 
vocês, e tem o real compromisso de trabalhar cada vez mais para o crescimento econômico, 
social e político da nossa cidade, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
queremos dizer ao Vereador Cláudio Santos que foi muito feliz quando lembrou de 
homenagear a TV Pampa e também todos os vereadores quando aprovaram o requerimento 
por unanimidade, e dizer ao Lima, o gerente desse meio de comunicação, da nossa querida 
TV Pampa, leva o nosso carinho, nosso abraço e o nosso reconhecimento do Poder 
Legislativo em nome dos cinco servidores de Carazinho, a todos da região e do Rio Grande do 
Sul, e continue trabalhando, levando sempre as noticias, as boas noticias e boas novas ao 
povo rio grandense que precisa muito desse Brasil, estão de parabéns realmente o canal de 
televisão TV Pampa, em nome do Poder Legislativo e em nome dos dez vereadores, vamos 
então voltar a nossa reunião com a normalidade do grande expediente, primeiro vereador 
inscrito para o pronunciamento Vereador Felipe Sálvia, vereador a ordem, então Vereador 
Luiz Leite por gentileza; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, senhores vereadores, 
servidores da casa, imprensa escrita e falada e televisionada nossa saudação,  demais 
comerciários que aqui se encontram, comerciantes, autoridades, Paulinho da rádio UACC, 
presidente da UACC, em seu nome eu saúdo a todos os presidentes de associações dos 
moradores do nosso município, saúdo as demais lideranças políticas eclesiásticas, esportivas 
e de todos os segmentos da nossa comunidade, senhor presidente, senhores vereadores, 
demais jovens, senhoras e senhores aqui presentes, como hoje é um dia acredito que muito 
especial para esse Poder Legislativo, que também para o anseio dos colaboradores do 
comércio de Carazinho que aqui se encontram, empregadores, servidores, colaboradores, eu 
não poderia me furtar de falar algumas palavras nessa tribuna, senhores empresários que 
aqui se encontram também, em momento algum, senhor presidente, senhores vereadores, 
houve a manifestação desse vereador, que por hora se reporta nessa tribuna dando apoio 
irrestrito à abertura do comércio aos domingos e feriados, em nenhum momento, até recebi 
uma vaia calorosa quando cheguei a esse poder, subindo a rampa do planalto, mas eu 
entendo que faz parte do jogo, a gente entende a ansiedade que vocês estão, e com um 
motivo muito especial, os cinco ou seis dias de trabalho na semana, o cansaço no final do 
expediente, a valorização da família, o aconchego do lar, o lazer, e até porque não, aquele 
passeio, num balneário, rever alguns parentes, os pais que muitas vezes moram distantes, na 
casa de um amigo, de uma amiga, receber um compadre, uma comadre na nossa casa, e eu 
digo a vocês que já passei por tudo isso, já fui colaborador, já fui operário por muitos anos, fui 
também patrão, empreendedor, eu sempre tive o maior carinho, pelos meus colaboradores, 
como sempre tive da parte deles com a minha pessoa como empregador, e o respeito era 
mutuo, e muito promissor e bonito, digo aos senhores e ao presidente do sindicato dos 
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comerciários que aqui se encontra, meu amigo Ivomar de Andrade, Tomate, que 
seguidamente a gente troca algumas informações, politicamos muito de vez em quando, 
deverá estar retornando a vida pública, dizer a vocês que na época em que legislei com o 
tomate, tenho ótimas e boas recordações, tanto como cidadão como político que foi nessa 
casa, representando a nossa comunidade, mas digo a vocês que eu sou um homem, um 
cidadão como qualquer outro, mas não sou um político como qualquer outro, eu sou um 
político....as palavras são, pessoas que tem uma definição, que seguem um rumo, e que vem 
aqui representar e procurar representar cada vez melhor a nossa comunidade, em todos os 
segmentos, e quando houve aquele acordo entre os sindicatos dos patronais e dos 
comerciários, e que foi definido, especificamente para livrarias e papelarias, eu dizia o 
seguinte, eu quero ver o que vai ser acordado entre as classes, e realmente saiu um acordo, 
pelo menos saiu na imprensa, a gente leu informativos, e dentro daquele acordo eu dei o meu 
apoio, porque se houve um acordo para que as livrarias e papelarias abrissem apenas um 
sábado especificamente do mês de fevereiro, que antecede o ano letivo que começa em 
março para as escolas, eu me pronunciei favorável, mas em momento algum eu quero dizer a 
vocês que houve pronunciamento desse vereador, me pronunciando favorável as demais 
repartições que existe no comércio de nossa cidade, por entender primeiro por entender a 
necessidade e o acordo que houve com outros sindicatos, segundo por entender que o 
momento que o comércio de nossa cidade de regra geral, abrir as portas, feriados, sábados e 
domingos, para que vocês comerciários venham desempenhar suas funções e trabalhar das 
oito da manhã as seis da tarde, muitas vezes a gente acompanha, viaja bastante e em 
algumas metrópoles vai as dez da noite, shopinngs e outros tipos de comércio, eu digo a 
vocês que jamais eu vou trair a minha consciência e a minha forma de fazer política que eu 
acredito ser muito correta, e como sempre fui um cidadão que sempre primei pela coerência e 
pela seriedade que um político tem que prestar a sua comunidade, eu digo a vocês que eu 
jamais concordaria que o comercio se abra, feriados, sábados e domingos na hora do lazer e 
do descanso de vocês, jamais, apenas concordei e não posso retirar essa minha 
concordância, dentro do acordo que foi feito entre as partes do sindicato para que as 
papelarias e livrarias especificamente pudessem desempenhar as suas funções aos sábados 
à tarde, não aos domingos, para levar as pessoas que necessitam, que se encontram 
viajando, e que por um motivo ou outro, até por um aperto financeiro muitas vezes, deixam 
para adquirir o material didático no ultimo mês que antecede a abertura do ano letivo, então 
essas são as minhas colocações,senhor presidente, senhores comerciários,  empresários aqui 
presentes e ratifico, dentro do acordo previsto, que deverão ainda se reunir e conversar, eu 
não posso retirar aquilo que eu havia dito e dado minha palavra que são as papelarias e as 
livrarias, isso sim, especificamente no mês de fevereiro tem meu apoio, mas ademais jamais 
eu vou trair a minha confiança, como homem público porque eu tenho que passar tanto pela 
classe patronal, como dos comerciários de cabeça erguida e dar um bom dia e um boa tarde 
com muito respeito e educação para que eu seja respeitado também da mesma forma, muito 
obrigado a todos; Presidente Vereador Vilson Paese; solicito ao primeiro vice, Vereador 
Felipe Sálvia, pode usar a tribuna Vereador Felipe Sálvia, falarei depois; Vereador Felipe 
Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do 
povo na noite de hoje e em especial a família dos comerciários, a imprensa, dizer que na 
segunda-feira passada eu entrei com um requerimento e meu requerimento era simples, um 
requerimento voltado à direção dos comerciários dizendo do meu voto se viesse um possível 
projeto para essa casa sobre o horário livre, dizendo que meu voto seria contrário, os 
vereadores entenderam, acho que entenderam com razão, que não existia projeto então não 
havia porque mandar o meu requerimento, mas eu não comunguei com a idéia deles, e insisti 
em mandar o requerimento para o sindicato, para a direção do sindicato transmitir aos 
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comerciários da minha posição firme de votar contra o horário livre do comércio, mas tive que 
retirar porque se alongou uma discussão muito grande, aí retirei, hoje entrei com uma moção 
de apoio a direção do sindicato por mobilizar tão bem essa classe durante o final de semana, 
e eu vi o carro de som por todos os bairros, por todos as nossas avenidas, convocando a 
classe, que é só assim, convocando uma classe que se consegue os objetivos, nada tenho 
contra o projeto do Vereador Jaime Fragoso, que determina o mês de fevereiro para abrir as 
livrarias, nada tem, cada vereador faz o que quer, aqui dentro dessa casa, respeito o voto de 
todos os vereadores, mas a minha posição também é contrária, também é contrária a abertura 
no mês de fevereiro, é o meu voto, quero dizer para os vereadores e para a família 
comerciaria, que eu já vi esse filme, e esse filme de horário livre é um filme muito triste de ver, 
é um filme que é quase de terror, mas a gente está aqui nesta casa para enfrentar a todos, os 
projetos mesmo que sejam calmos ou polêmicos, esse é um projeto polemico sim, se vi para 
essa casa, não existe projeto ainda, mas quando existe um zunzum, me preocupa, me 
desculpe o Vereador Jaime Fragoso, eu disse para ele hoje à tarde, os comerciários, tu iniciou 
com esse projeto que é simples, para o mês de fevereiro, mas já é um começo, e o que a 
classe teme é que no futuro venha o horário, mas fica o meu voto, abro meu voto perante a 
imprensa, perante os comerciários, que eu estava cansado de chegar no supermercado, na 
loja Cinderela, nas lojas Alegrete de chegar em qualquer loja e o pessoal me perguntar, 
Sálvia, qual é o teu voto? E eu dizia meu voto é com vocês, eu sou contra o horário livre, mas 
estava cansado e cheguei e disse na noite de segunda feira passada que eu era muito 
cobrado, que tem que dizer, então hoje eu estou dizendo, falando do meu voto, respeito o voto 
de todos os meus colegas, nós fomos eleitos não pelos mesmos votos, eu tenho uma filha que 
é comerciaria e ela disse para mim: Pai, qual é o teu voto, pai? Pode ficar tranqüila filha, meu 
voto é contigo, eu te entendo, mas mesmo que você são fosse comerciaria meu voto seria 
com os comerciários, senhor presidente, eu entrei novamente com uma reclamação com 
relação à saúde a semana passada, a falta de medicamentos do posto de saúde é muito 
grande, continua faltando senhores vereadores remédios de uso continuo, tipo gardenal, 
tegredol, ropinol, tudo que é remédio de uso continuo, remédio para convulsão, remédio para 
febre de criança, remédio para infecção intestinal, continua faltando e eu venho cobrando faz 
tempo, senhor presidente, vocês são testemunhas senhores vereadores que eu venho 
cobrando, tem que ter remédio, eu não admito que em nossa cidade falte tanto remédio para a 
pobreza, o povo consulta nas vilas, vai aos postinhos de saúde nas vilas e quando chega nos 
postos para pegar o remédio, não tem, de quatro remédio numa receita tem um, e o povo fica 
doente, nós temos quedar um jeito nessa situação, também, senhor presidente, aproveitando 
o tempo que me falta, há tempos que eu venho batendo nessa rua, na Silva Jardim, que 
atravessa a Mato Grosso, atravessa a oriental, atrás do posto Schell, nós temos que cobrar 
uma atitude de um quebra mola, um redutor de velocidade naquela região, e um cidadão me 
trouxe a tarde hoje, uma denuncia para a promotoria, o promotor vai responsabilizar o 
município,  se não for feito um quebra mola naquela região, é um corredor de gente ali, as 
crianças tem que passar correndo, os idosos, tem que estar se cuidando, e nós estamos só 
pedindo redutor de velocidade, ou quebra mola, qualquer coisa, para que no futuro não dê um 
acidente sério, ali naquele lugar que fica atrás do posto Schell, eu espero que com o apoio dos 
senhores vereadores, a gente consiga colocar esse redutor de velocidade, muito obrigado; 
Presidente Vereador Vilson Paese; dizer ao plenário que é proibida a manifestação, tanto de 
aplauso, quanto de  vaia, mas é verdade, solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos 
da mesa para que eu possa me manifestar; Presidente Vereador Felipe Sálvia; com a 
palavra Vereador Vilson Paese bancada do PDT; Vereador Vilson Paese; senhor presidente, 
nobres vereadores, imprensa aqui presente, suplentes de vereador, funcionários dessa casa, 
comerciantes e comerciários, amigos que se fazem presentes, presidente Felipe, meus nobres 
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pares, a casa está linda, florida, maravilhosa, esse embate para mim não é difícil, gostaria que 
todas as reuniões ordinárias e extraordinárias solenes estivesse repletas com essa juventude 
linda que aqui está presente hoje, além de todas as indicações que nós fizemos hoje, 
enumerando todas, com relação ao nosso município, não deu para passar despercebido de 
forma nenhuma que indo ao bairro planalto e ao bairro Cantares não tem quem ande naquelas 
ruas, eu não imaginava, Vereador Déio, você que conhece bem esses bairros, que a situação 
era tão dramática, mas os bairros violentos com relação às ruas estão naqueles bairros, claro 
que tem todas as minhas indicações tinham sido desses dois bairros, e depois eu fiz uma 
indicação para que arrumassem todas as ruas desses bairros, realmente Vereador Felipe 
Sálvia, quanto tu aborda a Silva jardim, esse vereador já fez pedido de quebra mola, que pena 
que com pouco dinheiro se consegue melhorar um pouco nossas vias, nossos asfalto, 
calçamento, e logo em seguida tem que colocar quebra mola, redutor de velocidade para que 
novamente a via se torne terrível, mas infelizmente a nossa educação é essa, quando os 
condutores de automóveis, de moto, ou seja lá do que for, tinha que haver um respeito maior 
com os pedestres, todos nós somos pedestres, e condutor de automóvel também, mas aí está 
muito perigoso, muitos vereadores já solicitaram esse quebra mola, se o ministério público se 
manifestou, realmente eu tenho certeza que o executivo vai providenciar um quebra mola, 
com relação ao horário livre, não existe, não tem, não existe mais uma vez vou dizer, projeto, 
nessa casa de autoria do executivo ou do legislativo do horário livre, não existe, não é 
verdadeira a informação que passaram que existe um projeto nessa casa e horário livre, não é 
verdadeira, não chegou para mim, não despachei nenhum projeto para a comissão de justiça 
nem da ordem econômica, e nem para o jurídico dessa casa, houve sim um projeto de autoria 
de um vereador, Vereador Jaime Fragoso, que ele coloca os últimos dois sábados para que as 
livrarias abrissem no mês de fevereiro, senhor presidente, mas os primeiros dois sábados 
presidente, os primeiros dois sábados parece que já havia o acordo homologado entre os 
sindicatos, como então não é horário livre, não fala a verdade quem fala que havia projeto de 
horário livre, isso não é verdadeiro, outra coisa, esse presidente da Câmara, Vereador Vilson 
Paese, também disse Cristo quando fez o mundo descansou no sétimo dia, portanto todos 
tem direito, para o descanso no sétimo dia, quero agradecer as palmas, peço que não 
aplaudam, que eu não estou aqui para receber aplausos mas eu até entendo, mas muito 
obrigado, então é claro que todos nós queremos que haja o descanso, porque esse é um 
direito do trabalhador, mas parece, e nos parece senhor presidente, senhores vereadores, 
imprensa aqui presente, senhoras e senhores, que estamos chovendo no molhado, que há 
uma preocupação que não tem porque, porque o projeto não está na casa, o projeto não vai a 
votação, se não existe não vai à votação, e dizer mais, que o projeto de autoria do Vereador 
Jaime Fragoso, também não vai à votação, porque eu entrei de manhã aqui, fiquei aqui o dia 
inteiro, e também o parecer do IGAM não veio a tempo para que nós colocássemos na pauta 
esse projeto não está aí, para ser votado, e por esse motivo a relação, senhor presidente me 
permite a palavra; Presidente Vereador Felipe Sálvia; pessoal, eu peço silencio no plenário; 
Vereador Vilson Paese; eu simplesmente, estou falando o que existe e o que não existe, e o 
que nós vamos colocar em votação, esta é a realidade, não existe projeto de horário livre, nem 
de autoria do executivo nem muito menos de autoria do legislativo, porque esse Poder 
Legislativo sempre dá época do vereador Tomate, hoje presidente do sindicato, e de mais 
vereadores que já passaram por aqui, sempre teve um respeito muito grande com os 
comerciários, e nós não poderíamos agir de outra forma, então por isso, fiquem muito 
tranqüilos, que este projeto não está na casa, era isso senhor presidente, senhores 
vereadores, nosso boa noite; Presidente Vereador Felipe Sálvia; devolvo os trabalhos ao 
presidente Paese; Presidente Vereador Vilson Paese; para fazer uso da palavra, Vereador 
Paulino de Moura o Papai Noel, bancada do PTB; Vereador Paulino de Moura; senhor 
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presidente, senhores vereadores, rádio aqui presente, jornais, televisão, família dos 
comerciários, obrigada pela vaia, mas eu quero fazer uma reflexão com vocês, quero fazer 
uma reflexão com vocês, e se eu estiver errado eu gostaria que no momento oportuno vocês 
me corrigissem, vocês estão sendo usados como massa de manobra, vocês poderiam estar 
nas suas casas tranqüilos, o pai com seu filho no colo, se não fosse usado pela pessoa que 
hora dirige vocês que eu achava que ele era mau caráter, ele não é mau caráter ele é mau 
intencionado, ele usa vocês, vocês viram que ele não tem preparo; Presidente Vereador 
Vilson Paese; se não houver, eu solicito, eu solicito aos comerciários, ao presidente do 
sindicato, presidente, solicito a vossa senhoria, por gentileza, não forcem suspender essa 
reunião, não forcem, educadamente nós queremos conduzir essa reunião, mas queremos que 
vocês ouçam o que o vereador vai falar, e aí vocês irão analisar e fazer o seu julgamento que 
acharem necessário, mas por gentileza, permitam com que nós conduzimos essa reunião com 
tranqüilidade, obrigado; Vereador Paulino de Moura; obrigado presidente, vocês viram que o 
presidente da instituição que hora vocês são representados, ele não tem equilíbrio e não tem 
preparo para estar hoje a representá-los, porque uma pessoa que abandona o Poder 
Legislativo ao qual ele foi eleito pela grande maioria de seus votos, para ser juiz classista, 
esse não tem dignidade nenhuma para representá-lo, e quero dizer a vossas senhorias; 
Presidente Vereador Vilson Paese; está suspensa a reunião; Vereador Paulino de Moura; 
eu não vou mais falar, porque falta respeito a esse vereador e eu exijo respeito porque eu 
estou aqui a representar a comunidade de Carazinho; Presidente Vereador Vilson Paese; 
vereador, está suspensa a reunião por dez minutos, e logo após a reunião que nós faremos 
com todos os vereadores nós iremos analisar se essa reunião vai ter seqüência ou não; eu 
quero reiniciar a reunião, se os senhores permitirem se as senhoras permitirem, eu peço ao 
presidente do sindicato que mantenha a ordem, para que eu não precise usar as prerrogativas 
que esse poder tem, até para que possamos conduzir essa reunião, com tranqüilidade mais 
uma vez eu solicito e o inicio da nossa reunião foi muito bonita, respeitosa e eu quero que haja 
até o final, os senhores tem condições de ouvir e julgar o pensamento de cada vereador, para 
conclusão do seu pronunciamento, por mais quatro minutos e doze segundos, Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; as vossas senhorias me dão permissão, e eu 
vou continuar minha reflexão, e o tempo dirá isso, e eu estou falando com a mais profunda 
sinceridade, o tempo dirá, está usando vocês, e se vocês fizerem uma reflexão, sempre em 
época de política, quando se esta para anteceder uma eleição, vocês são chamados para uma 
discussão de uma coisa que não existe, de uma coisa que não está em votação, eu peço 
humildemente à vocês que façam essa reflexão, eu respeito o sábado de vocês, respeito o 
domingo de vocês, o que eu não concordo é da forma que está se fazendo, dizendo que tem 
um projeto dizendo que o horário será liberado no comercio de Carazinho, e eu quero dizer 
que nada disso me preocupa, porque muitas pessoas que hora estão virando as costas, 
muitas vezes vieram a esse vereador solicitar algum tipo de favor, continuem virando as 
costas, porque para vocês, Deus virara as costas também, tenho convicção disso, e eu quero 
dizer, eu quero deixar claro, que hora o que eu estou dizendo para vocês, é a mais pura 
verdade, vocês estão sendo manobra de uma pessoa que não tem escrúpulos, que não tem 
caráter, que não deve representar vocês, e eu não estou dizendo para vocês, eu estou 
dizendo para ele, para ele, porque as atitudes que ele tomou conosco para ganhar a prefeitura 
de Carazinho, prova que ele não tem escrúpulos com vocês, ele usou vocês como manobra, 
vou deixar bem claro que vocês, pessoas que muito eu conheço, quero deixar claro, eu não 
estou tomando posição nenhuma, para prejudicá-lo, não tem nenhum projeto onde diz que 
será votado o horário livre do comércio, nem do executivo e nem do legislativo, estão 
mentindo, a palavra é esta, estão mentindo aos senhores, a vocês jovens, a vocês pais, a 
vocês comerciários, vocês podem não gostar de mim, eu respeito, e vou continuar 
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respeitando, e eu estou dirigindo a minha palavra ao presidente de vocês, o qual está usando 
de maldade, de sacanagem e da sem-vergonhice, seria isso senhor presidente; Presidente 
Vereador Vilson Paese; peço silencio no plenário, eu quero continuar a reunião e passo de 
imediato a palavra ao Vereador Antonio Azir, para eu faça seu pronunciamento; Vereador 
Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, classe comerciaria presente na casa, 
todas as demais lideranças comunitárias, a imprensa, os funcionários desta casa a nossa 
saudação, é com grande alegria que recebemos a classe comerciaria nesta casa, nós 
entendemos que todos tem a liberdade de expressão e de buscarem os seus direitos, quando 
se acharem prejudicados, nós conhecemos a classe comerciaria de Carazinho, é composta 
por pessoas inteligentes, pessoas preparadas e pessoas educadas, portanto, nós temos que 
ser muito claro a respeito do pensamento do Poder Legislativo, quando em uma determinada 
oportunidade vieram os proprietários de papelaria e livrarias nesta casa recebido pelos dez 
vereadores, solicitando que se viabilizasse, que se estudasse, que se buscasse junto a classe 
comerciaria um acordo para abertura nos finais de semana, ou melhor nos sábados a tarde, 
no mês que antecedesse o inicio do ano letivo, e nove vereadores, naquela oportunidade, que 
hoje estão aqui presentes, disseram sim a esses proprietários, somente o Vereador Cláudio 
Santos disse que iria pensar sobre o assunto, dois dias após recebemos aqui o presidente do 
sindicato e sua diretoria onde conversamos amigavelmente, como fizemos com os 
proprietários das papelarias e livrarias, e nos informaram que existia já um acordo, um 
entendimento, entre a classe patronal e a classe comerciaria, me recordo muito bem que 
todos os vereadores daquele dia disseram que se existe esse entendimento, se existe a 
possibilidade desse acordo, que então sejam mantido as conversações e os entendimentos, 
esse entendimento pelo que eu sei, pelo que veio a essa casa foi realmente acordado, e nós 
respeitamos esse entendimento se ele faz a vontade de ambas as partes, o que nós não 
podemos, e vocês também não podem , porque todos vocês são esclarecidos, são pessoas 
conscientes, o que nós não podemos aceitar é uma discussão de uma coisa que não existe, 
em momento algum eu ouvi do sindicato dos comerciários, em momento algum eu ouvi do 
Poder Executivo, em momento algum eu ouvi de algum vereador, falar sobre horário livre, falar 
sobre projeto de horário livre, isto eu afirmo falando a todos que nunca existiu, que nós não 
temos noticia sobre isso, então o que eu quero pedir a vocês com a maior sinceridade, que 
nós não podemos em alguns momentos dar oportunidade para pessoas que querem 
aproveitar-se da situação, aproveitar-se de uma polemica, e criar essa polemica sem que ela 
exista, existe sim um projeto tramitando nessa casa e esse projeto sim, tem que ser tema de 
discussão, que é sobre as papelarias e sobre as livrarias para abertura no mês de fevereiro 
nos sábados a tarde, este projeto quando vier a votação ele será discutido, e digo a todos 
vocês, nenhum vereador aqui se manifestou favorável a esse projeto até o momento, na 
semana passada quando não existia nenhum comerciário nessa casa, todos os vereadores 
que usaram da tribuna forma muito sensatos, muito equilibrados e todos dizendo que 
estudariam o projeto, mas ninguém adiantou voto contrário, até teve alguns vereadores que se 
adiantaram e se manifestaram contrariamente ao projeto, mas então o que eu quero dizer a 
vocês e de que o projeto do horário livre, as demais categorias, os demais segmentos ele não 
existe minha gente, mas mesmo assim é muito bom que vocês venham a casa do povo, para 
que vocês percebam a manifestação, o pensamento de cada vereador que os representa 
nessa casa, a categoria comerciaria está de parabéns, digo mais uma vez, porque é uma 
categoria que merece mais do que vem recebendo inclusive, eu verificava o salário base da 
categoria dos comerciários, e é praticamente o salário mínimo regional, esta também deve ser 
uma bandeira de luta porque o trabalho desempenhado pelos comerciários realmente merece 
uma remuneração melhor, nós sabemos que é uma convenção coletiva, depende do acordo 
coletivo, mas os representantes dos sindicatos, senhor presidente do sindicato dos 
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comerciários, o senhor é uma pessoa educada, o senhor não tem a palavra, o senhor não tem 
a minha parte, o senhor como líder de uma classe dessa, em primeiro lugar o senhor tem que 
ter mais equilíbrio, mais respeito, porque da maneira que o senhor se porta é um péssimo 
exemplo à comunidade de Carazinho, eu queria aqui, realmente, fazer uso de palavras com 
serenidade, com equilíbrio e com educação, mas infelizmente creio eu que há realmente 
conotação política por parte do presidente do sindicato, o senhor possui duas faculdades, 
deveria ter mais educação; Presidente Vereador Vilson Paese; Vereador Antonio Azir; peço 
a vossa excelência que pare momentaneamente seu pronunciamento para que o povo possa 
ouvir, porque do jeito que esta, realmente, os nossos microfones não são dos melhores, 
estaremos mudando, até para que todas as pessoas possam ouvir direito o pronunciamento 
dos vereadores, mas mais uma vez queremos pedir a atenção de todos, para conclusão 
Vereador Antonio Azir, vossa excelência tem mais algum tempo, já que nós interrompemos o 
seu pronunciamento; Vereador Antonio Azir;  eu peço desculpas à classe comerciaria 
porque realmente nós não podemos baixar o nível da discussão, quando existe alguém que 
não sabe se portar na casa, nós temos que ser superior a isto, porque vocês, a família de 
vocês, a comunidade de Carazinho é mais importante que qualquer picuinha e qualquer brigas 
pessoais, eu só acredito no desenvolvimento e no progresso de uma terra se houver a união 
do trabalho e capital, se o comerciário quiser pagar o empresário também estará morto, se 
este é o pensamento da liderança da classe sindical, é o radicalismo que felizmente já caiu no 
Afeganistão, no Iraque, na Rússia, em toda costa européia, costa leste, não há mais espaço 
para radicais, poucas pessoas de prestam a serem manobradas politicamente por alguém que 
só pensa em cargos políticos e quer estar nos jornais todos os dias, com o dinheiro de vocês, 
aparecendo nas paginas para ser manchete, obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; 
solicito silencio no plenário, queremos também registrar a presença do vereador Veiga 
Antunes, nosso advogado, nosso amigo, seja bem vindo a essa reunião, próximo vereador a 
usar da palavra e solicito a todos que nós possamos ouvi-lo com atenção, sem interrupção, 
Vereador João Mafalda, bancada do PSDB; Vereador João Mafalda; primeiramente quero 
cumprimentar o nosso presidente da casa Vereador Vilson Paese, aos pares colegas 
vereadores, a imprensa, as senhoras aos senhores, aos comerciantes, aos comerciários, que 
aqui se fazem presentes, vou saudar o nosso amigo Lima, pelos vinte anos da TV Pampa, que 
muito bem tem trabalhado em prol da nossa cidade, eu vou só me reportar há um assunto que 
o Vereador Felipe Sálvia comentou anteriormente a respeito da rua Silva Jardim, sobre a 
colocação de um redutor, quebra mola, eu que faço  parte do governo já entrei três vezes com 
esse pedido, ficaram de nos atender até o final do ano e colocar um redutor ali na Silva Jardim 
que é muito perigosa, com referencia, eu acho que esse assunto é bastante polemico na noite 
de hoje eu sei que o Vereador Felipe Sálvia entrou com uma moção, em prol dos comerciários 
e nós também tivemos vontade de entrar com esse tipo de moção, mas não é de nosso feitio, 
nós temos a nossa idéia própria, nós estamos plenamente de acordo com a idéia do Vereador 
Felipe Sálvia, até porque eu também trabalho nos finais de semana, e é duro às vezes eu 
estou no domingo trabalhando, o pessoal passa passeando e eu gostaria de estar com minha 
família, eu sei o quanto é difícil, se fosse para abrir o voto desse projeto que não existe, eu 
votaria logicamente com a vontade da maioria de vocês, que é contra o horário livre, 
logicamente, isso não tem nem dúvidas, e eu comentava com o colega Vereador Jaime 
Fragoso, que retirasse esse projeto, mas isso só depende da vontade dele, o projeto que eu 
me refiro é esse do mês de janeiro, especifico do mês de fevereiro, não existe outro projeto na 
casa, não existe, mas de qualquer forma quero dizer que a minha manifestação, se tivesse 
esse projeto eu votaria contrário sim, em apoio à vocês, comerciários, que vocês merecem o 
descanso no final de semana, essa seria a minha posição, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; continua em discussão, para discutir Vereador Cláudio Santos, 
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bancada do PSDB; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, 
colegas anteriormente nominadas, quero fazer uma saudação especial ao José Luis Lima, 
gerente regional da TV Pampa, que por muito orgulho, por mais de dois anos, tive a carteira 
assinada pela TV Pampa e pelo senhor e honro sem duvida alguma a oportunidade que me foi 
dada, e dizer de que essa casa fez, tardiamente talvez, o reconhecimento para a TV Pampa, 
pelo que representa esse órgão de comunicação, de televisão, os demais órgãos também os 
cumprimentos, respeito e eles tem o seu merecimento no segmento deles, mas a TV Pampa 
deveria, acredito eu, receber, homenagem desse Poder Legislativo em outra oportunidade 
pelo que representa para o município de Carazinho, leve os parabéns aos meus ex-colegas, 
pelo trabalho que vem realizando em prol dessa comunidade, é momento senhor presidente, 
colegas vereadores, comerciários, empresários, acredito eu de serenidade, e me dizia o Lima 
a pouco, me perguntava se eu iria me pronunciar, aqui estou, e sempre busco, a serenidade 
nas horas mais difíceis, e ele me disse, você fala bem porque tem categoria, eu tenho 
posição, eu acho que é muito mais fácil, eu acho que eu tenho posição, isso facilita, quando 
se tem posição, quando da oportunidade que foi essa casa visitada pelos empresários do 
ramo de papelaria e livraria, como disse o Vereador Antonio Azir, eu fui o único vereador a me 
manifestar na oportunidade, não estou traindo ninguém, não estou fazendo ou buscando 
méritos, se nada disso estivesse acontecendo, se aqui ninguém estivesse, a minha posição 
continuaria sendo a mesma, não vou fazer nesse momento um cavalo de batalha, um ato 
político, para ouvir aplauso de vocês, não cumprimentei o presidente Tomate, me desculpe, 
porque eu quero cumprimentar os comerciários, na pessoa da Nancy, que tenho há muito 
tempo conhecimento, respeito, e gostaria de cumprimentar os comerciários através delas, e 
ela sabe, da minha posição, do meu voto, e daquilo que eu penso, com relação a isso, 
conversei na quinta-feira à noite com o Vereador Jaime Fragoso, tarde da noite, ele me ligava 
preocupado, e eu dizia a ele, que ele sabia meu voto, com relação ao projeto dele, isso era 
aberto, porque eu já havia dito antes que me Posicionava contrário, fiquei mais tranqüilo 
quando veio o acordo com as duas classes, porque acreditava que não haveria, ou não 
necessitaria, o Poder Legislativo de ter esse enfrentamento, porque já havia sido decidido 
entre as classes que iria ser aberto ano que vem as livrarias e papelarias no sábado à tarde  
os últimos sábados de fevereiro conforme havia acertado, disse a ele que talvez estivesse 
colocando alguma coisa que gerasse tudo isso, com ponderações, é meu colega de partido, 
foram ponderações que fizemos por telefone, e ele entendia o meu voto, eu acredito que com 
relação a esse projeto, pode se discutir, sem duvida, é um projeto que está na casa, tem 
vereadores favoráveis, tem vereadores contrários, é um projeto que nós podemos e devemos 
debatê-lo, discuti-lo, não criar expectativa, falsas expectativas, esperar trazer alguma coisa 
para esse momento que ainda não se faz necessário, imaginem os senhores e as senhoras, o 
que vai ser a Câmara de Vereadores se um dia, isso hipoteticamente, vier a essa casa um 
projeto que faça com que abra o comércio aos domingos, ou ao final de semana, nós estamos 
acredito eu antecipando, nós estamos trazendo uma discussão que possivelmente que quem 
sabe um dia pode acontecer, eu acredito que nós temos que combater primeiro a realidade, 
primeiro a realidade, certamente se isso vier a acontecer eu acredito que os vereadores não 
iriam votar um projeto dessa envergadura na calada da noite, ou em seguida sem que fosse 
discutido, sem que fosse ouvido, mesmo que tivesse os seus votos já esclarecidos, mas 
certamente os vereadores iriam conversar, eu ouço atentamente a manifestação dos 
comerciários, é a coisa mais bela que tem a gente poder observar, eu gostaria, não sei o 
nome, atrás do rapaz de camiseta preta, eu ouvia atentamente quando ela erguia o braço e 
dizia que queria falar, a Carine, pois nós temos Carine, através de um projeto de resolução de 
autoria minha, e aí é que eu fico triste porque essa classe dos comerciários, que representa 
bem o município de Carazinho, não tem conhecimento, mas tem um projeto de autoria minha 
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nessa casa que é a tribuna do povo, e que dá oportunidade para que as pessoas possam usá-
la, e faz mais de dois anos e meio que tem esse projeto na casa, e somente três pessoas 
usaram esse púlpito, então o que disseram os vereadores que me anteciparam, que nós 
gostaríamos, entendemos que a briga, vamos dizer assim, é da classe dos comerciários, mas 
gostaríamos de vê-los em outras oportunidades, também nessa casa, não somente quando 
fosse de interesse da classe, mas quando fosse de interesse da coletividade, então eu 
gostaria que vocês viessem em outra oportunidade, dizer que sem dúvida alguma, que por vir 
de uma família de funcionário público, por vir de uma família humilde, por vir de uma família 
que tem e que teve há muitos anos o contato com a Nanci que dei referencia, que todo mundo 
já sabe meu voto, eu disse para o Lima que eu tenho coragem de encarar, não tem porque 
fazer suspense, meu voto é aberto, meu voto já é esse, talvez algum comerciário desavisado 
não saiba do meu voto, mas eu digo, disse a semana passada, disse ao Vereador Jaime 
Fragoso, que meu voto é contrario ao projeto dele, porque eu acredito, que está cada vez 
mais se desestruturando a família brasileira, a família gaúcha e a família carazinhense, não é 
isso que eu quero dos comerciários, eu não quero aplauso, eu quero entendimento, mas a 
família, sem duvida alguma, senhor presidente, para finalizar, eu acredito que já está 
desestruturada, e se houver, tudo em hipótese, se houver um projeto nessa casa, onde seja 
aberto o comercio no final de semana, mas que os funcionários não sejam os mesmos, 
certamente votarei favorável, o que não concordo é que sejam usados os mesmos 
funcionários e dado folga em troca de hora extra, porque ai sim nós não vamos ter mais, e eu 
sei que é isso porque fui por vários anos metalúrgico e sei o que é você estar preso dentro de 
uma empresa, preso dentro de uma fabrica, onde muitas vezes lá fora, a gente via passar as 
coisas porque contavam para a gente, porque a gente não tinha conhecimento, só senhor 
presidente dizer que esse é o meu posicionamento, esse é meu voto, com relação ao projeto 
do Vereador Jaime Fragoso, que sabe disso, mas eu gostaria que a reflexão fosse feita pro 
todos, porque no final da discussão todos possam sair ganhando, repito mais uma vez, 
Tomate, para finalizar mesmo senhor presidente, fiquei sentido, no final de semana, quando 
ouvia o carro de som e que diziam, comerciários, os vereadores estão votando um projeto 
contra a classe, os vereadores, e vossa Senhoria sabe do meu voto há um bom tempo, eu 
tinha que dizer isso porque eu fiquei sentido, então que diga, nove, oito, sete, seis, 5,4 ou um 
mas que não inclua os dez vereadores, porque vossa senhoria também incluiu a casa, seria 
isso, muito obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; continua em discussão, próximo 
Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; senhor presidente, colegas vereadores, 
imprensa falada e escrita, todos os comerciários, mas antes eu quero pedir a vocês que 
escutem, talvez nas duas ultimas frases vai ter um acordo que nem os comerciários fizeram 
com a classe patronal, mas eu peço que todos escutem, porque eu tenho certeza que aqui 
tem pessoas educadas, comerciarias, mães e pais de família, é só isso que peço 
encarecidamente, não quero fazer demagogia, e podem ter certeza eu quero o melhor para a 
cidade de Carazinho, eu cumprimento a imprensa, os funcionários da casa, os visitantes que 
prestigiam essa reunião, primeiramente, senhor presidente,quero falar sobre uma moção que 
eu fiz ao senhor prefeito e ao secretário de saúde, ao atendimento da solicitação desse 
vereador no dia 02/04 para estender o horário de atendimento do ambulatório na Avenida São 
Bento, o ambulatório funcionava das 10:00 horas as 22:00 horas, após o meu pedido, e 
atendido ele está passando a funcionar das 09:00 as 23:00 horas, inclusive nos sábados e 
domingos, com isso vai ajudar a desafogar o ambulatório do hospital, também agradecemos 
aos médicos e enfermeiros que entenderam a necessidade da melhoria de atendimento nessa 
comunidade, nessa ultima quarta-feira, fiquei por duas horas no ambulatório do hospital, pude 
presenciar o tamanho do movimento, pai trazendo filho atropelado por trator, pai com filho com 
braço quebrado, vários atendimentos urgentes, eu estava lá porque aconteceu um acidente 
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com o pai da minha assessora, a Marines, e o mesmo veio a falecer, quero em seu nome 
agradecer aos médicos, Dr. Paulo Diehl, Dr. Élbio, Dr. Jasson, que fizeram tudo, mais Deus 
sabe todas as coisas, e aqui ele não pertence mais, mas também sei que tem, todas as 
pessoas dá para se dizer que 90% estão aqui por causa de um projeto apresentado por esse 
vereador, projeto esse para abrir livrarias, papelarias e gráficas nos sábados à tarde, jamais 
no domingo, que todos merecem descansar, quando abriu a reunião o Vereador Cláudio 
Santos leu a Bíblia e disse, Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo descansou, e 
devemos respeitar o descanso de todo o povo daqui e de todo o Brasil, e do mundo, jamais o 
Vereador Jaime Fragoso vai votar o comércio no horário livre, por mais que essa cogitação, 
esse largado aí dentro da cidade, para dizer a verdade, usado, mas eu quero terminar e 
depois no final, nas duas ultimas frases quero fazer um acordo, ao senhor presidente, por 
causa disso, largaram panfletos, carros de som, em toda cidade, dando a entender que este 
vereador, quer o horário livre no comércio, senhor presidente, com isso eu peço a vossa 
excelência que requisite as copias das fitas do carro de som, porque hora foi de um jeito e 
hora foi de outro, hora citou nome do vereador, hora não, eu peço encarecidamente, senhor 
presidente que peça, porque o panfleto eu já tenho em mãos, mas voltando ao projeto ele é 
bastante claro, e não deixa nenhuma duvida, justificando que esse projeto do mês de 
fevereiro, mais precisamente, dia 11 ou 18 de fevereiro todos os colégios estão começando, 
tem que em entender isso, vocês tem que parar de entrar nessa conversa, vocês sabe que 
isso vai facilitar a aquisição de material escolar, os próprios comerciários no sábado à tarde 
poderão comprar seu material ou vão querer, como o presidente falou, que é muito caro em 
Carazinho, vão comprar em outra cidade, o carazinhense, em reunião ele falou que é muito 
caro em Carazinho, o presidente do sindicato; Presidente Vereador Vilson Paese; vereador 
Jaime Fragoso, solicito a vossa excelência pare o seu pronunciamento para que todos 
possam ouvir o restante do seu pronunciamento, que da forma que está ai é muito difícil, nós 
já temos dificuldade pelo som ruim que nós temos aqui, então queremos atenção dos 
senhores, e senhoras, Vereador Jaime Fragoso; recebi, na semana que passou, várias 
ligações de pessoas amigas, pessoas onde me disseram, que jamais vão me apoiar na minha 
reeleição, tentei até explicar, mas a justificativa é que via dar precedente para abrir o 
comercio, não, olha o que eu vou dizer, eu concordo, eu concordo que vai abrir precedente, só 
que está aqui um acordo entre o sindicato e o sindicato varejista de dois sábados, então quem 
começou a abrir  precedente, será que vocês não estão sendo enganados, é fácil vocês aí 
falar, mas olhem bem, pensem um pouquinho, trabalho com muito gosto; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Vereador Jaime Fragoso, tem um  à parte Vereador Antonio Azir, por 
gentileza, solicito ao plenário silencio; Vereador Antonio Azir;  senhor presidente, nós 
sabemos que existe uma campanha muito grande por parte da imprensa, por parte dos 
lobistas e principalmente pelos funcionários que recebem comissão, querem o bem de suas 
lojas, como o Vereador Jaime Fragoso, falou que o presidente, pediu para que comprassem 
fora de Carazinho, eu gostaria que ele dissesse o nome do presidente porque pode até pensar 
que é o presidente da Câmara, eu peço que esclareça esse assunto por favor; Presidente 
Vereador Vilson Paese; Vereador por solicitação do seu colega vossa excelência pode falar 
quem foi o presidente, continua a palavra com o Vereador Jaime Fragoso, silencio ; Vereador 
Jaime Fragoso;  um minutinho faz favor, deixa eu terminar que eu quero chegar nas duas 
ultimas duas frases que eu prometi para vocês; Presidente Vereador Vilson Paese; nós 
iremos mais uma vez suspender a reunião, e eu acho que ninguém dos senhores e das 
senhoras querem isso, por gentileza nós solicitamos silencio no plenário, respeito, com a 
palavra Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; então no meu entendimento 
quem abriu o precedente pra mim foi o sindicato, e veja bem, todos os vereadores que 
anteciparem, se vir o projeto para ter horário livre em Carazinho sábado, domingo, feriado, são 
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contrário, vocês estão bem preparado, acho que fizeram uma reunião de uma semana com o 
tomate para poder estar desse jeito; Presidente Vereador Vilson Paese; assim não dá para 
continuar, assim não vai dar para continuar essa reunião, e eu vou pedir, simplesmente,  para 
que nós esvaziemos o plenário, claro que se não houver condições mais de nós continuarmos 
nós faremos isso, eu estou pedindo por mais de vinte vezes, com muita educação é respeito, 
para conclusão Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; eu fiquei refletindo de 
todas essas atitudes dos panfletos, do carro de som, e eu vi, uma campanha antecipada de 
pessoas, e temos que respeitar, que querem de repente ser prefeito em Carazinho, usando 
dinheiro do sindicato, para esse fim, é incrível que tem certas pessoas que conseguem 
aglutinar pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, eu fico perplexo de ver pessoas assim, é a 
cidade de Carazinho; Presidente Vereador Vilson Paese; para conclusão Vereador Jaime 
Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; senhor presidente, as vezes eu me pergunto, porque a 
cidade de Carazinho ao menos não é parecido com Caxias, com Marau, porque as vezes lá 
em outra cidade; Presidente Vereador Vilson Paese; não há condições de nós continuarmos 
a reunião, assim não dá, para conclusão Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; 
em outras cidades, em muitos órgãos, não existe uma pessoa vitalícia, tantos anos, não 
dando oportunidade de novas lideranças, aí é fácil, mas como eu prometi, a ultima frase, será; 
Presidente Vereador Vilson Paese; por favor eu solicito, por favor; Vereador Jaime 
Fragoso; será também um acordo, como abriu o precedente o sindicato, se o sindicato nessa 
semana porque o projeto não está aqui, essa semana me mandar um oficio retirando esse 
acordo, que abriu o precedente eu retiro o projeto, seria isso senhor presidente, muito 
obrigado; Presidente Vereador Vilson Paese; vereador, concluiu o seu pronunciamento, 
próximo Vereador Déio, bancada do PMDB, para seu pronunciamento, solicitamos mais uma 
vez silencio no plenário, Vereador Déio, só inicie o seu pronunciamento após o silencio total; 
Vereador Josélio Guerra; senhor presidente, senhores vereadores, público presente, 
gostaria de cumprimentar aqui a imprensa presente, rádio Gazeta, Jornal Integração, jornal 
Diário da Manhã, em especial a TV Pampa pelo seu vigésimo aniversário, em nome do Lima, 
dizer a você Lima, o trabalho está excelente na emissora, que agora é Record, que é Record 
em tudo, inclusive em audiência, parabenizo então a TV Pampa, cumprimento o presidente do 
sindicato e em nome dele cumprimento a todos os sindicalistas aqui presentes, os 
representantes das livrarias, enfim a todos, eu gostaria de começar voltando em 2004,  na 
campanha, onde esse vereador esteve reunido no restaurante grande hotel, com os 
funcionários do Grazziotin, e lá me questionaram a respeito do horário livre, da minha posição 
do horário livre, eu passei para todos em alto e bom som, que era contra o horário livre, e vou 
explicar porque, este vereador, hoje tem uma fabrica de picolés, já fui funcionário, e já 
trabalhei de segunda a segunda, domingos, inclusive todos os domingos eu trabalhava, no 
comércio, deixando de lado a família não podia aos finais de semana nem sequer sair, 
domingo de manhã, oito horas da manhã tinha que me fazer presente, era açougueiro na 
época, trabalhava até o meio dia, não tinha tempo para nada, então eu volto ao passado, a 
gente sabe das dificuldades das empresas que estão passando que é muito grande, por ser 
empresário, está muito difícil, realmente uma grande parcela, da nossa sociedade acaba 
buscando mercadorias fora, mas eu quero passar a todos vocês, que conforme o Vereador 
Jaime Fragoso, colocou, a questão do projeto, o projeto não está de acordo com o acordo 
entre o sindicato dos comerciários e o sindicato varejista, onde no acordo firmado estava dois 
sábados à tarde, para o funcionamento no mês de fevereiro, eu como homem de palavra que 
sou, e também acreditando nesse oficio do sindicato dos comerciários, assinado pelo seu 
Orcelino Zotis, e assinado pelo senhor Ivomar de Andrade pelo qual tenho grande respeito e 
uma admiração pelo senhor, a frente desse sindicato tocando, guerreando sempre, 
parabenizo o senhor, até acredito que essa manobra seja uma forma de mobilizar todos 
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vocês, que eu vejo aqui assinado pelo Tomate, dois sábados à tarde e vossa excelência, 
senhor presidente, representa essa classe, há muito tempo com muita dignidade, eu estava 
confiando nessa assinatura, representando toda essa classe, senhor presidente, mas até 
então não entendo mais o que está acontecendo, eu sim vou defender sempre, os 
funcionários, vocês, que fazem parte dessa classe, mas o precedente realmente, me desculpa 
Tomate, infelizmente nosso vereador colocou que veio através do sindicato, mas acho que 
veio através de vossa excelência, me desculpa então, se não foi isso, mas está assinado por 
vossa excelência, justamente, foi firmado aqui em reunião, eu não quero gerar polemica, eu 
respeito a todos vocês, Tomate, o maior carinho que eu tenho pelo senhor, não quero gerar 
polemica, vou defender sempre essa classe, e digo mais, gostaria que o sindicato mandasse 
para esta casa um Oficio retirando, porque eu vejo que o precedente começa...,desculpa 
Tomate, tenho o maior respeito pelo amigo, admiração, amigo do coração, mas eu estou indo 
de acordo com o sindicato, o qual vou defender sempre, o que vier do sindicato vou apoiar, 
pode ter certeza disso, vou defender toda essa classe, porque aqui dentro dessa classe a 
grande maioria eu conheço todos, senhor presidente, eu vou ler a carta do sindicato, conforme 
democracia:  O sindicato dos comerciários de Carazinho, juntamente com o sindicato varejista, 
acórdão em dois sábados à tarde, o horário de funcionamento das papelarias e livrarias para o 
mês de fevereiro de 2008, o documento assinado pelo presidente da classe trabalhadora, 
Ivomar de Andrade, é o que está escrito pelo sindicato, eu gostaria, depois a gente passa para 
todos a cópia, conforme a democracia, eu vou ser bem objetivo, bem rápido, o documento 
assinado pelo presidente da classe trabalhadora,  senhor Ivomar de Andrade,....prevê o 
funcionamento somente dos dois segmentos citados acima, nas tardes dos dias 16 e 23 de 
fevereiro de 2008, o acordo firmado em convenção coletiva tem o prazo determinado de inicio 
e termino dia 01/05/07 a 30/04/08 e não se estende aos demais segmentos do comércio da 
cidade, não se estende, apenas esses, o acordo não prevê mudanças no código de posturas 
do município, e se isso ocorrer, será somente por vontade dos vereadores, e não por acordos 
desses sindicatos, que possuem representatividade legal; Presidente Vereador Vilson 
Paese; com a parte Vereador Jaime Fragoso; Vereador Jaime Fragoso; eu só quero, todo o 
acordo ele tem que ter lei, e a casa do povo é que faz a lei, então todos os fiscais da prefeitura 
podem multar, acordo não existe, perante os fiscais não existe, tem que ter lei; Vereador 
Josélio Guerra; senhor presidente, caros amigos do sindicato tenho o maior respeito por 
vocês, dizer para todos vocês que esse vereador vai atender sim o interesse de vocês, e não 
o interesse de algum vereador, ou de alguma pessoa que esteja à frente disso, eu sim vou 
defender os interesses de vocês funcionários de todo o comercio de Carazinho, pode ter 
certeza disso que o que vocês decidir é o que esse vereador aqui vai tomar parte na frente, 
vocês podem ter certeza disso, o que está faltando hoje em muitos políticos, é vergonha na 
cara, e este vereador tem vergonha na cara, e digo mais para vocês, o que eu falei Mariza, 
naquela reunião com vocês, lá no Grazziotin, continua de pé até hoje e sempre,  porque esse 
vereador tem vergonha na cara, seria isso senhor presidente, muito obrigado; Presidente 
Vereador Vilson Paese; nós iremos agora colocar em votação requerimentos, moções e 
projetos, e solicito a todos, que agora não tem pronunciamento de vereador, então não 
justifica mais de forma alguma, manifestação do plenário, se isso existir, eu não terei duvida 
que tomarei medidas drásticas, senhor secretário, solicito a vossa excelência que faça a 
leitura do autor e Numero do requerimento; Secretário Vereador Cláudio Santos; 
requerimento nº 01 Vereador Felipe Sálvia, PDT; requerimento nº 02 de pesar Vereador Luiz 
Leite, PDT; Presidente Vereador Vilson Paese; está em discussão a urgência do 
requerimento, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade; está em discussão os requerimentos com as urgências já aprovadas, não 
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havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; solicito ao 
secretário a leitura do numero e autor das moções; Secretário Vereador Cláudio Santos;  
moção de nº 01 Vereador Vilson Paese, PDT, subscrito por outros vereadores; nº 02 autoria 
Vereador Vilson Paese, PDT, subscrito por outros vereadores; moção de nº 03 autoria do 
Vereador Felipe Sálvia, PDT; moção do mesmo teor do Vereador Paulino de Moura PTB; nº 
05 Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 06 Vereador Felipe Sálvia, PDT; nº 07 Vereador Déio, 
PMDB; nº 08 autoria do Vereador Déio, PMDB; moção de nº 09 autoria do Vereador Déio, 
PMDB; moção de nº 10 autoria do Vereador Déio, PMDB; moção de nº 11 autoria do Vereador 
Déio, PMDB; moção de nº 12 autoria Vereador Déio, PMDB; moção de nº 13, autoria Vereador 
Déio, PMDB; moção de nº 14 autoria do Vereador Cláudio Santos, PSDB; moção nº 15 autoria 
Vereador Cláudio Santos, PSDB; moção de nº 17, autoria do Vereador Felipe Sálvia, PDT; 
moção de nº 16 autoria do Vereador Cláudio Santos, PSDB; moção de nº 18 autoria do 
Vereador Vilson Paese PDT; moção nº 19 autoria do Vereador Jaime Fragoso, PSDB; moção 
de nº 20 autoria do Vereador Jaime Fragoso, PSDB; Presidente Vereador Vilson Paese; 
solicito as bancadas se não tem nenhuma moção que vai ser votada em destaque? Pergunto 
as bancadas, votaremos todas as moções sem destaques vereadores? Porque depois não 
voltarei atrás, para questão de ordem Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; só que 
ro colocar que o PTB concorda com a proposição de votar em bloco as moções; Presidente 
Vereador Vilson Paese; está em discussão a urgência de todas as moções, não havendo 
vereador que queira discutir a urgência, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade; 
coloco agora em discussão as moções coma as urgências já aprovadas, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade todas as moções 
apresentadas nessa noite; passaremos de imediato então, senhor secretário, Senhores 
vereadores para a votação dos projetos, os projetos também votaremos em bloco? Bancada 
do PTB, Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; concordamos senhor presidente; 
Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PSDB; Vereador Jaime Fragoso; de 
acordo senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do PDT; Vereador 
Luiz Leite; de acordo senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; bancada do 
PMDB; Vereador Josélio Guerra; de acordo senhor presidente; Presidente Vereador Vilson 
Paese; com a concordância das quatro bancadas, todos os projetos serão votados em bloco, 
solicito ao secretário que faça a leitura do autor e numero dos projetos e mais, os pareceres 
da comissão de justiça e finanças e também os pareceres da ordem econômica e social; 
Vereador Cláudio Santos; projeto de lei autor executivo Municipal. P- 1.873/174/07. Nº 
106/07. Ementa: dá nova redação aos art. 2º da lei Municipal nº 6.534/07. Projeto de lei autor 
executivo Municipal. P- 2071/198/07. Nº 124/07. Ementa: inclui metas nas leis nº 6.256/06 – 
PPA 2006/2009 e 6.450 – LDO/2007 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento da 
fundescar 2007, no valor de R$ 9.000,00. Projeto de lei autor executivo Municipal, P- 
2072/199/07. Nº 125/07. Ementa: autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da 
Fundescar, no valor de R$ 7.550,48. Projeto de lei autor executivo Municipal. P- 2076/203/07. 
Nº 129/07. Ementa: autoriza concessão de auxilio financeiro ao centro de educação infantil 
sociedade metodista de amparo à infância carazinhense CEI-SOMAIC e abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2007, no valor de R$ 4.000,00. Projeto de lei autor executivo 
municipal. P- 2134/207/07. Nº 131/07. Ementa: autoriza concessão de auxilio financeiro à liga 
carazinhense de bocha e abertura de crédito suplementar no orçamento de 2007, no valor de 
R$ 3.000,00. Projeto de lei autor executivo municipal. P- 2135/208/07. Nº 132/07. Ementa: 
autoriza concessão de auxilio financeiro à Associação carazinhense de proteção aos animais 
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– ACAPA, no valor de R$ 3.000,00. Projeto substitutivo autor Vereador Luiz Leite. P-
2078/205/07. Ementa: acrescenta parágrafo no art. 2º da lei Municipal nº 5.807/03; Vereador 
Luiz Leite; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Vilson Paese; 
questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; por uma questão de justiça eu 
acho que houve um erro aqui na montagem do relatório é projeto de lei de nossa autoria 
Vereador Cláudio Santos, autoria também do Vereador Cláudio Santos; Presidente Vereador 
Vilson Paese; então o projeto substitutivo de autoria do Vereador Luiz Leite e Vereador 
Cláudio Santos; Secretário Vereador Cláudio Santos;  Projeto de lei autor Vereador Vilson 
Paese. P- 2078/205/07. Ementa: dá denominação ao segmento designado “Rua A” bairro 
Medianeira. Projeto de emenda a lei orgânica autoria dos vereadores: Vereador Felipe Sálvia, 
Vereador Antonio Azir, Vereador João Mafalda, Vereador Cláudio Santos, Vereador Adroaldo 
De Carli e Vereador Josélio Guerra. P-2137/210/07. Ementa: altera o parágrafo 1º do art. 35 
da lei orgânica Municipal. Presidente Vereador Vilson Paese; eu gostaria que os 
comerciários permanecessem na casa, até a conclusão da reunião, e nós vamos esperar 
então para a votação, as pessoas estão com uma certa pressa, urgência, até para que nós 
possamos votar os projetos; solicito ao secretário que faça a leitura do parecer da comissão 
de justiça e finanças de todos os projetos, fazendo de um os demais são iguais, que são todos 
pela constitucionalidade, e também da ordem econômica e social; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; parecer da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Presidente Vereador Felipe Sálvia, 
secretário Vereador Adroaldo De Carli e membro Vereador João Mafalda; o teor dos 
pareceres dos outros projetos é o mesmo; Parecer da comissão de ordem econômica e social: 
o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente Vereador 
Luiz Leite, secretario Vereador Josélio Guerra e membro Vereador Antonio Azir; Presidente 
Vereador Vilson Paese; coloco em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, 
que está assinado por dois vereadores, nós temos a ausência de um vereador, então o 
parecer pelo Vereador Felipe Sálvia, presidente e relator e  Vereador João Mafalda, está em 
discussão o parecer, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados 
os pareceres da comissão de justiça e finanças de todos os projetos por unanimidade; coloco 
em discussão os pareceres de todos os projetos da comissão de ordem econômica e social, 
que vem assinado pelos três vereadores, presidente e relator Vereador Luiz Leite, Vereador 
Josélio Guerra secretário e Vereador Antonio Azir membro, está em discussão, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem, aprovados todos os pareceres da comissão de ordem 
econômica e social  por unanimidade; senhores vereadores, coloco agora em discussão todos 
os projetos com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir os 
projetos, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 
que se manifestem, aprovados todos os projetos por unanimidade; questão de ordem 
Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; o projeto de nº 2.137 do item nº 09 como uma 
emenda á lei orgânica deve ser votado também em segundo turno, obedecendo o exercício de 
dez dias; Presidente Vereador Vilson Paese; faremos isso então senhor vereador, bem 
lembrado por vossa excelência que haverá um segundo turno e nós votaremos no prazo 
regimental; queremos também, antes de nós encerrarmos, e dizer à representatividade que 
esse poder teve ao longo da semana, por vereadores dessa casa e algumas delas pelo 
presidente da casa, agradecer a presença dos Comerciários, dos comerciantes, da imprensa e 
mais uma vez a todas as pessoas que tiveram comportamento exemplar o nosso 
agradecimento, o legislativo reconhece realmente quando a classe preocupada que fico 
quando penso que tiram alguns direitos, que possam se manifestar, nós com a maior 
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naturalidade, e como democratas que somos, não poderíamos agir de outra forma, sejam 
todos bem vindos e queremos mais, falar a todos os comerciários, funcionários do sindicato do 
comércio, que voltem outras vezes a esse poder, mesmo quando não tenha projeto de 
interesse de vossas pessoas, até para poder acompanhar o desempenho de todos os 
vereadores desse poder legislativo, podem ter certeza que serão sempre bem recebidos, e 
não poderia ser de outra forma, aqui é a casa do povo, e para o povo que nós queremos 
continuar a trabalhar, questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; até para que no encerrar dessa noite, conturbada e tumultuada eu quero parabenizar 
a vossa senhoria, quando o senhor for para aquela galeria de fotos ali, o senhor vai ir como 
uma pessoa de equilíbrio, uma pessoa com tranqüilidade, e com certeza, saindo fora dessa 
casa, manterá esse equilíbrio, então quero parabenizar pela condução equilibrada que o 
senhor teve essa noite na casa do povo,  obrigado, deveria e tenho que deixar registrado isso 
senhor presidente, que isso fica nos anais da casa; Presidente Vereador Vilson Paese; 
Vereador Paulino de Moura, obrigado pelas palavras, eu acho que é mais bondade de vossa 
excelência do que esse vereador, esse colega é merecedor, mas agradecemos e suas 
palavras nos darão mais força para continuarmos a lutar pelo bem do povo de Carazinho, e da 
nossa comunidade, a Câmara Municipal representações e cedência do auditório, dia 02/10, 
terça-feira, o Vereador Vilson Paese esteve no café da manha no bando do Brasil, palestra 
sobre desenvolvimento regional, representando a casado povo, no dia 05/10 o Vereador 
Felipe Sálvia representou a Câmara Municipal na 10º edição da copa Bombeador de Bocha, 
sábado dia 06 o auditório da Câmara Municipal foi cedido na parte da tarde para a reunião do 
movimento feminino do PMDB, no dia 07/10 domingo, Vereador Vilson Paese compareceu ao 
CTG Rincão Serrano na comemoração do dia do idoso, ocorrido dia 01/10 representando 
também o Poder Legislativo, e no domingo também estivemos no bairro Floresta, mais 
precisamente na rua Cuiabá, num torneio de mini snooker e lá nos representamos também a 
Câmara onde todos os jovens também faziam parte dos jogos lá, e estava muito bonito na 
parte da tarde, na terça-feira, dia 08/10 o auditório da Câmara Municipal recebeu os alunos do 
ensino médio Marques de Caravelas, para conhecer suas dependências e deixar redações 
para esses alunos serem avaliados pela casa,  deixaram 52 e duas redações, para que o 
diretor de expediente fizesse a revisão das mesmas e desse as suas notas e fossem 
escolhidas as melhores redações, um gesto muito bonito da escola, e também prestigiando 
esses jovens, e dizer mais, parece que nós queremos deixar algum vereador do lado de fora, 
de forma nenhuma, não é nosso interesse, mas também no auditório esteve acompanhado do 
Vereador Cláudio Santos e o diretor de expediente, eu só quero me penitenciar, vossa 
excelência não falou, mas eu que estou pensando em voz alta, nada mais havendo a tratar e 
sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião, e convoco os senhores 
vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 15/10/2007 as 19:15 horas, 
nosso boa noite a todos e a nossa saudação a todos.  
 
 
 
 
 

Vereador Vilson Paese   Vereador Cláudio Santos 
Presidente       Secretário 

 
 
 
 


